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Stöd för att fylla i blankett för anmälan om 
förändringar i elförsörjningen 

För att handläggningen ska gå så snabbt som möjligt är det viktigt att blanketten fylls 

i med tillräcklig och rätt information.  

Notera att telefonnumret och e-postadressen i blanketten är inaktuellt. Rätt 

telefonnummer är 010-4758500 och rätt e-postadress är registrator@svk.se. 

(Blanketten kommer att korrigeras i samband med att föreskriften revideras). Ifylld 

blankett kan skickas via post till den adress som står angiven i blanketten eller till 

registrator@svk.se.  

Nedan beskrivs hur blanketten bör fyllas i samt vilken information som ska ingå. 

Beskrivningen utgår ifrån de underrubriker som finns i blanketten: ”Företag”, 

”Anläggning (6 §) ”, ”Verksamhet (7 §) ” samt ”Underskrift”. 

Företag 

Under denna underrubrik ska information om anläggningsägaren fyllas i.  

Det är viktigt att rätt postadress anges, då beslut om beredskapsåtgärder skickas 

via rekommenderat brev/vanlig post. 

Anläggning (6 §) 

Denna underrubrik ska fyllas i om det är en förändring i en anläggning som avses. 

Ange anläggningens namn/beteckning samt i vilken ort och län som den är belägen 

i. Med förändring avses även om anläggningen läggs ned, överlåts eller på något 

annat sätt påverkar elförsörjningen.  

Beskriv den aktuella förändringen och tidpunkt för när denna planeras att 

genomföras. För att kunna beskriva förändringen kan olika bilagor vara nödvändiga, 

så som projekt- eller kravbeskrivningar samt ritningsunderlag och enlinjescheman. 

I den mån det är aktuellt ska även följande frågeställningar besvaras: 

 Försörjer anläggningen samhällsviktiga objekt?  

 Ingår anläggningen i en ö-driftsplan eller är en del av anvisad MFK (Manuell 

frånkoppling)?  

 Är anläggningen en kritisk, eller på annat sätt viktig, nod för regionens 

driftkommunikation? 

 Bidrar de anmälda åtgärderna till ökad redundans jämfört med nuläget?  

 Ser anläggningsägaren något behov av beredskapsåtgärder?  
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 För produktionsanläggningar, exempelvis anslutning av vindkraftparker 

och andra relevanta anläggningar, har krav ställda i Nätanslutning av 

Generatorer (RfG) och Energimarknadsinspektionens föreskrift (EIFS) 

tagits i beaktning? 

 Är adekvata bedömningar genomförda samt underbyggda med risk- och 

säkerhetsanalys eller säkerhetsskyddsanalys? Observera att det inte är 

verksamhetens övergripande risk- och säkerhetsanalys som avses.   

Tänk till hur ni väljer att skicka in underlaget. Vid säkerhetsskyddsklassificerade 

uppgifter ska underlagen skickas in på ett säkert sätt, till exempel via 

rekommenderad post eller genom en upprättad ”deaddrop”-länk. Märk i sådana fall 

dokumenten med rätt sekretessnivå.  

Verksamhet (7 §) 

Under denna rubrik ska endast förändringar i anläggningsägarens verksamhet 

anges. Enligt Elberedskapslagen (1997:288) är sådana förändringar om 

verksamheten överlåts, läggs ner eller ändras på något annat sätt som är av väsentlig 

betydelse för elförsörjningen, exempelvis stora personella förändringar. Se 12 § 

SvKFS 2013:2 för vilka verksamhetsförändringar som anses vara av väsentlig 

betydelse.  Även förändringar i verksamhetens IT- och OT-system räknas med här.  

Kontaktpersonen är den person hos anläggningsägaren som Svenska kraftnät har 

kontakt och dialog med i ärendet. Ange namn, mailadress och telefonnummer till 

personen.  

Underskrift 

Anmälan ska skrivas under av anläggningsägarens säkerhetsskyddschef eller någon 

med motsvarande ansvarsområde som har behörighet att skriva under för 

anläggningsägarens räkning.  

Vid frågor om ifyllnad kontakta Svenska kraftnäts elberedskapshandläggare på 

sbelberedskap@svk.se.  
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